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Notulen van de jaarvergadering van de Federatie 
op maandag 5 juli 2021 in Hotel Wientjes te Zwolle  

 
 
 
 
Aanwezig: 
 
 
Federatie: 
Mevr. B.C.P. Polak (Bettine) president 
 M.F. van der Vlist-Diehl (Madeleine) vicepresident  

 C.L. Davies-Blackburn (Cordelia)  secretaris 
 H.M. Nijenhuis-Kooman (Henny) (via Zoom) penningmeester 
 M. van de Kamp-Struik (Marianne) lid 
 
Lyceumclub Amsterdam: 
Mevr.  A. Martin Borrego (Anna)    penningmeester  
 H. Stevens-Hardeman (Heleen)   ledenadministratie 
 R. Leijenaar (Elly)     eerste secretaris 
      
Lyceumclub Nijmegen: 
Mevr.  M.P. Koeneman-Broersen (Ria)   president 
 F.M.J. van Doornmalen (Francien)    secretaris 
 L.C.A. van Dijk-van der Est (Leonore) (via Zoom) penningmeester 
 L. Gerritsen-Zuidam (Loes) 2de secretaris 
 
Lyceumclub Groningen: 
Mevr.  M.W. Smits-Hoenderken (Riet) secretaris 
 J.J.M.C. van de Vooren (Juliette)  lid 
 A. Renkema (Anneke) lid 
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Internationale Lyceumclubs 
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1.   Opening door de president 

De president, Bettine Polak, opent de vergadering en heet iedereen welkom, in het bijzonder de nieuwe 
bestuursleden.  Omdat dit de eerste keer is (sinds 2019) dat wij elkaar in ‘levende lijve’ zien en er veel 
nieuwe gezichten zijn, geven alle aanwezigen een korte toelichting over hun achtergrond; via Zoom, Henny 
Nijenhuis-Kooman (penningmeester Federatie) en Leonore van Dijk-van der Est (penningmeester 
Nijmegen)  . 
In de toekomst worden er geen notulen, agenda’s van vergaderingen, bijlagen e.d. toegestuurd, iedereen 
kan inloggen op de Federatie website en de relevante stukken uitprinten.  
 

2. Vaststellen van de agenda 
Er zijn geen wijzigingen in de agenda 
 

3. Notulen van de Jaarvergadering (via Zoom) gehouden op 12 oktober 2020 
Omdat er twee versies van de notulen zijn, 4 bladzijden respectievelijk 7 bladzijden, en er geen behoefte is 
om die van 7 bladzijden door te nemen, worden de notulen van 4 bladzijden doorgenomen 
De notulen van de vergadering van 12 oktober 2020 worden goedgekeurd en vastgesteld met dank aan de 
secretarissen (Melanie van Schipstal-Vroom en Cordelia Davies, secretarissen Federatie)  
 

4. Ingekomen stukken 
Napels is de Italiaanse club die opgeheven is en niet Catania.  Dat is gebeurd omdat er geen leden bereid 
waren om deel te nemen aan het Bestuur.  In Duitsland is een club geweest met een betaalde voorzitter en 
een betaalde secretaris.  Dat kan de achtergrond zijn voor de motie van de BCI (Bureau Central 
International) om geen betaalde functies van leden toe te staan. De nagestuurde Kerstkaart met Kerstlunch 
menu van club Nijmegen wordt de aanwezigen toegestuurd. 
 

5. Financieel verslag Federatie 2020 en begroting 2021 
Anna Martin (lid Kas Cie. en penningmeester LC Amsterdam) heeft geen vragen en heeft haar verklaring 
van goedkeuring en advies aan de Ledenvergadering getekend evenals als Leonore van Dijk (lid Kas Cie. 
en penningmeester LC Nijmegen)    
Riet Smits-Hoenderken (secretaris LC Groningen) heeft een vraag over een bedrag in 2019 van €600,- 
begroot voor kosten bestuursleden dat daarna niet meer terugkomt als begroting.  Henny legt uit dat het met 
een uitsplitsing van de kosten (die zij vanaf 2019 ingevoerd heeft) te maken heeft en dat zij bereid is om 
dat aan Riet later uit te leggen.  Bettine merkt op dat er ook kosten voor bestuursleden in 2020 gemaakt zijn 
die er niet op staan.  Henny vertelt dat die nu op een andere plek zitten, onder bestuurszaken.  D.w.z. er is 
een post kosten bestuursleden en een post bestuurszaken.  Riet vraagt verder naar de kosten voor de 
begroting voor de website in 2021.  Er is een bedrag van €250,- dat zij een beetje laag vindt.  Henny legt uit 
dat in 2019 het bedrag €270,45 was, maar in 2020 gestegen naar €1000,45 omdat de website in 2020 
gelauncht was.  In 2021 zijn er alleen kosten voor de hosting en een kleine vergoeding voor de webmaster.  
Riet stelt ook een vraag over de kosten van de badges begroot in 2021 op €225,-.  De nieuwe 
penningmeester van LC Groningen vindt dat veel geld.  Er wordt uitgelegd dat iedere club zijn eigen deel 
betaalt.  Bettine bedankt de Kas Cie. en vraagt of het bestuur gedéchargeerd mag worden.  Marianne van de 
Kamp-Struik (lid Federatiebestuur) gaat akkoord mits de correcties die vanochtend besproken waren bij de 
bestuursvergadering toegevoegd worden.  Die gaan om het verschil tussen de kosten en de baten in de 
begroting van 2020.  Henny heeft dit inmiddels aangepast en per mail gestuurd.   
Bettine dankt de aanwezigen voor de décharge van het bestuur en stelt voor de Kas Cie. voor het komend 
jaar te benoemen.  Bij voorkeur wordt die gevormd door de penningmeesters van de twee clubs die niet de 
penningmeester van de Federatie leveren, d.w.z. opnieuw Amsterdam en Nijmegen.  Leonore gaat ermee 
akkoord en Anna ook. 
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6. Jaarverslag 2020  
Bettine dankt de secretarissen van de clubs Groningen en Nijmegen voor het vroegtijdig toesturen van hun 
concept jaarverslagen.  Zij heeft het Federatie jaarverslag op tijd kunnen maken, in afwachting van de 
definitieve jaarverslagen.  De vorige President bood het Federatie jaarverslag aan ter publicatie in de 
mededelingenbladen van de clubs en Bettine gaat dat ook doen.  Na een discussie over het wel of niet 
uitwisselen van de jaarverslagen is besloten om deze op de website te zetten, zowel van de clubs als de 
Federatie.  Wie in een club het jaarverslag schrijft, hangt af van wat in de reglementen van de afzonderlijke 
clubs staat.  Alle bestuursleden van de drie clubs zijn gemachtigd om in te loggen op de Federatie website.  
Bij het aftreden als bestuurslid worden deze functionarissen door Melanie uitgeschreven.   
De afdracht aan de IALC (International Association of Lyceum Clubs), door het bestuur vanochtend 
besproken, is gebaseerd op het aantal leden per 1 januari.  Bettine stelt voor om de afdracht voortaan niet 
direct per 1 januari te betalen.  De exacte aantallen leden per club zijn niet altijd bekend op 1 januari en dit 
kan leiden tot betaling voor te veel leden. 
 

7. BCI/IALC/Jumelages 
Verslag BCI Zoom meeting op 22 en 23 oktober 2020 
Er is ook een verslag gemaakt door de Internationale secretaris dat nog goed gekeurd moet worden op de 
komende BCI vergadering.  Janneke Feitsma (vorige Nederlandse President) liet haar verslagen opnemen 
in de mededelingenbladen van de drie clubs. Bettine vindt dat haar eigen verslag daarvoor te lang is maar 
ook dat dit nu verouderd is.  Daarom wil zij het niet aanbieden.  Er komt binnenkort weer een BCI 
vergadering en een kort verslag daarover zal Bettine wel aan de redacteuren van de mededelingenbladen 
sturen.  Er zijn geen vragen over het verslag van oktober 2020 
Agenda BCI Zoom vergadering eind September 2021 
Geen vragen.  In de mini Zoom vergadering met de presidenten van de 3 clubs (eind maart 2021) zijn er 
meerdere ideeën geopperd voor het aantrekken van meer en jonge leden e.d.  De huidige tijden zijn anders 
dan die van Constance Smedley.  Dit staat allemaal op de agenda voor de komende BCI vergadering.   
Internationale Statuten 
De Nederlandse Federatie met 380 leden heeft 3 afgevaardigden bij de International Council: Australië met 
1949 leden, heeft slechts 6 vertegenwoordigers en Franrijk, 947 leden, maar 4.  De vertegenwoordigers 
nemen deel aan de Internationale Council die één keer per 3 jaar bij het Internationale Congres bijeenkomt.   
Melbourne vindt dat zij als club beter gehoord moet worden.  Saskia Simonis (lid LC Amsterdam) is onze 
vertegenwoordiger in de Internationale Statuten Cie. en zij is bereid om volgend jaar als afgevaardigde van 
de Federatie naar het internationale congres in Rabat te gaan.  Nieuw in de statuten (versie 20): een club 
mag uitgesloten worden van de IALC wanneer de club niet aan de eisen voldoet, BCI moet veranderd 
worden in ICB (International Central Bureau), en het woord International mag opgenomen worden in de 
namen van de individuele clubs maar dit is niet verplicht.  Saskia geeft de Federatie in overweging het 
woord Internationale wel aan haar naam toe te voegen omdat de Federatie lid is van de IALC.  Nog een 
onderwerp van discussie is het minimale aantal leden nodig om een Lyceumclub te vormen: 15 of 20 leden 
nodig om te beginnen?  De International Treasurer wordt voortaan door de BCI, en niet door de 
Internationale president, benoemd en zij krijgt ook stemrecht in de BCI.  Een voorstel is om het aantal 
delegates in de BCI te verhogen van 20 naar maximaal 27 en het aantal delegates in de International 
Council van 42 tot maximaal 55, met name om de grotere clubs meer stem recht te verlenen in de 
internationale besturen.    
Commentaar van Anna: Zwitserland, een klein land, met veel clubs komt niet vaak naar de congressen 
terwijl Frankrijk, ook een land met veel clubs, wel goed wordt vertegenwoordigd bij de internationale 
bijeenkomsten.  Er volgt een discussie over de verdeling van de stemrechten van de verschillende clubs en 
de onevenredigheid daarin en daarna ook over het aantal leden nodig om een club op- en voort- te zetten.  
Bettine hoopt dat bij de BCI vergadering in september een voorstel voor de statuten wordt gemaakt dat in 
Rabat aangenomen kan worden. 
International Bulletin 
Club Amsterdam is aan de buurt voor een bijdrage aan de herfsteditie.  Een concept is gemaakt en wordt bij 
de komende bestuursvergadering van club Amsterdam besproken. Daarna kan de tekst in de 3 Lyceum 
talen vertaald worden en dat geldt ook voor het Federatie jaarverslag.  Veel dank gaat uit naar onze 
vertaalsters.  Het Internationale Bulletin wordt op de website gezet maar Bettine stelt voor om het ook aan 
de leden toe te sturen om onze internationale kant meer te benadrukken. 
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Jumelages 
Bettine vraagt naar de jumelages van LC Groningen.  Riet antwoordt dat de jumelage met club Aken is 
gestopt omdat de club is opgeheven i.v.m. gebrek aan nieuwe leden daar.  Nu is er contact met LC Keulen.  
De intentie is dat in deze herfst weer contact gemaakt wordt met de vraag wat willen wij en zij, en met de 
hoop dat er iets van komt.  LC Groningen hoopt ook een contact aan te gaan in Frankrijk.  Er was contact 
met LC Caen maar Caen heeft daarna niets van zich laten horen.  Een van de Groningse leden heeft veel 
contacten in Frankrijk en er wordt gehoopt op positieve reacties.  Bettine merkt op dat de internationale 
president heeft laten weten dat de Franse clubs graag contact willen opbouwen met de clubs in Nederland.   
Nu is LC Nijmegen aan het woord: de jumelage met LC Frankfurt bestaat nog steeds maar is in de Corona 
tijd stil gelegd.   
LC Amsterdam: Anna vertelt dat er een jumelage met Bordeaux in gang is gezet door Saskia en twee 
andere leden.  Bordeaux heeft heel enthousiast gereageerd en er is een ontmoeting gepland in het laatste 
weekend van oktober.  Er is ook al jaren een jumelage met club Bretagne.  In 2019 gingen leden van club 
Amsterdam daarheen en het bezoek was een groot succes.  Een tegenbezoek in Amsterdam is gepland voor 
4-8 april volgend jaar.  Bettine legt uit dat er nu 2 clubs in Bretagne zijn: Bretagne noord (voorheen 
Bretagne) en Bretagne zuid.  De jumelage tussen Amsterdam en Bretagne bestaat meer dan 30 jaar en eind 
september viert Bretagne haar 40ste verjaardag.  Het bestuur van club Amsterdam is verhinderd vanwege 
de Contactdag maar Saskia Simonis en Laurien van Egeraat (lid LC Amsterdam) gaan als 
vertegenwoordigers van de club daarheen.  Zij vertelt verder dat een lid van club Bretagne een Zoom lezing 
over Constance Smedley gaat houden op 10 januari 2022 waarvoor ook de leden van LC Groningen en LC 
Nijmegen welkom zijn.   
 

8. Punten ingebracht door de 3 clubs 
LC Amsterdam: De lezingen/activiteiten van Amsterdam die voor leden van andere clubs toegankelijk 
zijn, staan op de website: de 2 andere clubs kunnen ook hun activiteiten op de site zetten 
LC Groningen vermeldt dat zij de mogelijkheden onderzoeken om dat te doen en in hun vergadering van 
september wordt dit besproken.  Ook de mogelijkheid om hun activiteiten aan de andere clubs aan te 
bieden, via de website, wordt onderzocht. 
LC Nijmegen: Francien van Doormalen (secretaris) vertelt dat LC Nijmegen ook bezig is om lezingen op 
de website te zetten.  Zij vraagt Riet of in Groningen het idee is om de lezingen zowel via Zoom als lijfelijk 
te laten volgen.  Riet antwoordt dat het de bedoeling is om alle leden de mogelijkheid te bieden alle 
lezingen en andere activiteiten, te volgen.  Er volgt een discussie over zowel de technische benodigdheden 
als de kosten voor Zoom bijeenkomsten van grote groepen.  Amsterdam en Groningen hebben een Zoom 
lidmaatschap afgesloten. 
PR club Amsterdam: Er wordt aan gewerkt.  Amsterdam is bezig met de voorbereidingen van het 
eeuwfeest, er zijn ideeën om meer bekendheid te geven aan de Lyceumclubs en bij de volgende BCI 
vergadering worden handvaten hiervoor door de internationale president uitgewerkt. 
LC Groningen: Geen punten in te brengen.  Wel nieuwsgierig hoever de andere clubs zijn met het 
invoeren van de nieuwe wet (UBO).  Het gaat over de UBO wet (Ultimate Beneficial Owners), dat wil 
zeggen wie de eigenaren zijn als er bij liquidatie van een vereniging minder dan 4 leden over blijven.  De 
besturen van club Amsterdam en de Stichting Fonds Nederlandse Vrouwenclub hebben besloten om zich te 
laten inschrijven in het UBO register via de Kamer van Koophandel.  Vanochtend heeft het Federatie 
bestuur besloten dat ook te doen.  Er is tijd tot maart 2022: de KvK adviseert om dat zo snel mogelijk te 
doen om oponthoud te voorkomen.  Een andere wet is de wet ‘bestuur en toezicht rechtspersonen’ dwz dat 
een bestuur zich transparant opstelt, geen bevoorrechting van leden, geen belangenverstrengeling enz.  Bij 
statutenwijzigingen moet hiermee rekening worden gehouden. Er is 5 jaar de tijd om eraan te voldoen.  Het 
lijkt raadzaam te wachten totdat de internationale statuten geaccepteerd zijn en dan pas eventueel onze 
eigen statuten aan te passen.  De UBO regeling heeft wel meer haast en dat moet per club gebeuren.  
LC Nijmegen:  Met het vertrek van de vorige president weet het huidige bestuur niet precies wat de 
bedoeling van een Contactdag nieuwe stijl inhoudt/was.  Anneke Renkema (LC Groningen) merkt op dat er 
eerder een poging was om een landelijke dag te organiseren maar dat het in het praktijk heel moeilijk was.  
Alles moet op afstand geregeld worden en het wordt te massaal.  Er volgt een discussie: de vraag wordt 
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weer gesteld, wat is het doel van zo’n dag?  Jongere leden aan te trekken?  Contact met niet leden?  Grotere 
groepen trekken misschien ‘grotere’ sprekers aan?  Een ‘thema dag’?  Reistijden zijn wel een probleem 
voor leden.  Na de bijeenkomst van de 3 Nederlandse clubs met Muriel Hannart en na de BCI vergadering 
eind september zullen wij vermoedelijk weer ideeën krijgen.  Het eeuwfeest van club Amsterdam wordt op 
27 en 28 januari 2023 (groots) gevierd. 
 

9. Contactdag 2021  
Heleen Stevens-Hardeman (LC Amsterdam): Corona met alle beperkingen heeft een grote rol gespeeld.  
Verschillende opties zijn onderzocht: Optie 1 is een programma in Amsterdam: vanaf 12.00uur ontvangst 
in de KIGC met lunch, gevolgd door een boottocht met gids over het IJ en daarna met de metro naar 
Amsterdam Zuid.  Indien mogelijk, daarna hapjes en drankjes als afscheid, waar is nog niet bekend.  Alles 
is afhankelijk van de beperkingen b.v. 1,5 m. afstand enz. Een andere optie is een excursie vanuit 
Purmerend na de Golfdag (21 sept.): het golf evenement gaat in elk geval door en zal €50,- p.p. kosten.  
Hopelijk kunnen de programma’s eind juli aan de clubs toegestuurd worden.  Aantal deelnemers moet aan 
club Amsterdam uiterlijk 1 september doorgegeven worden.  De kosten van de Contactdag zijn nog niet 
bekend.  
 

10.  Activiteiten agenda 
 Bettine heeft een paar aanvullingen:  
1. de ALV op 1 juli jl. van club Amsterdam was live en niet via Zoom  
2. Zoom lezing over Constance Smedley op 10 januari 2022 voor leden van de drie clubs.  Ems Magnus 
(lid LC Amsterdam) heeft laten weten dat ook leden van Groningen en Nijmegen zich voor de wandeling in 
Amsterdam op 10 augustus hebben opgegeven.   
Elly Leijenaar (secretaris LC Amsterdam) heeft een vraag over Lissabon: Culturele Dagen aldaar gaan niet 
door. 
 

11. Wat verder ter tafel komt (wvttk).  Rondvraag 
Ria Koeneman (president LC Nijmegen) heeft een vraag over de  oprichting van nieuwe clubs.  De 
internationale president ziet meer heil in het oprichten van nieuwe clubs dan in het uitbreiden/vergroten van 
bestaande clubs.  Als de clubs te groot worden kunnen de leden elkaar niet leren kennen.  Muriel Hannart 
vindt de clubs Amsterdam en Groningen groot, wat moet zij van club Melbourne vinden?  Vroeger waren 
er 7 Lyceumclubs in Nederland.  Met het ouder worden van de leden is het misschien een idee om 
meerdere clubs op te richten in de buurt van een al bestaande club. Juliette van de Vooren (LC Groningen) 
vraagt of er een draaiboek is over het opzetten van een nieuwe club. Er zijn Richtlijnen en ook een 
draaiboek.  Juliette merkt ook op dat mensen vaak geen idee hebben wat Lyceum betekent en schrikken 
van de naam.  Het moet duidelijk zijn wat de doelstelling van een nieuwe club is.   
 

12.  Datum volgende vergadering  
Volgens de statuten moet er minimaal één keer per jaar vergaderd worden.  Bij de volgende vergadering 
moet er besproken worden wie onze afgevaardigden zijn naar het congres in Rabat (24/28 mei 2022).  
Saskia wil graag mee, ook omdat zij in de statuten Cie. zit, Madeleine gaat i.p.v. Bettine.  Het zou fijn zijn 
als iemand van club Nijmegen bereid is als derde afgevaardigde van onze Federatie te gaan.  De 
afgevaardigden nemen deel aan de vergaderingen van de International Council en de drie namen moeten 2 
à 3 maanden van tevoren bekend zijn.   
Unaniem wordt voor vergaderen in het najaar per Zoom gekozen en de datum wordt maandag 8 november 
2021.  Zoals gewoonlijk, ‘s ochtends de bestuursvergadering en ‘s middags de najaarsvergadering. 
Bettine dankt iedereen voor hun aanwezigheid en bijdragen, ook Henny en Leonore via Zoom, en wenst 
allen wel thuis.    
 
 
 
 
 
 

Bettine Polak,  president                                              Cordelia Davies-Blackburn, secretaris     


